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    10.1.2022 -סיכום ועדת איכות סביבה וקיימות שהתקיימה בזום ב

 

 :נוכחים

 סגנית ראש העיר –גב' עפרה בל 

 מנהל היחידה לאיכות הסביבה –מר עמרי משעלי 

 מנהל מחלקת הבריאות –מר עדי חמו 

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –גב' טל עברון 

 מזכירת היחידה לאיכות הסביבה – גב' דפנה נצראל

 קיימות איכות סביבה וחבר מועצה ויו"ר ועדת  –ד"ר דרור בן עמי 

 עוזרת לסגן ראש העיר מר עופר לוי   –גב' ירדן רוזן 

 חבר מועצה –מר אייל פביאן  

 חבר מועצה  –יונתן יעקובוביץ 

 נציגת ציבור –עו"ד חיה ארז 

 נציגת ציבור   –גב' שלומית ליפשיץ 

 נציגת ציבור –תמר לירם גב' 

 נציגת ציבור –נת גרא יעגב' 

 נציגת ציבור  –גב' יעל פדר  

 נציגת ציבור  – גב' דנה אורן ינאי 

 נציג ציבור  –גדעון בוק מר 

 נציג ציבור –מר מיכה בראל 

 נציג ציבור  – מר גיא דקניט 

 נציג ציבור –מר שמוליק ניסים 

 פעילת מיזם "קהילה למען הטבע"   - גב' מאיה ראם

 

לשמור על תרבות שיח מכבדת ועל דיון תמציתי בנושאים   דרור בן עמיהועדה התחילה בבקשה של  

על הפרק.   הועדה הבאה  שהודיע    עמרי משעלישעומדים  ונושאי  היום  מועד  יועברו  סדר  מבעוד 

 )כשבוע לפני התכנסותה(. 

 

 : שונים שהועדה דנה בהם בוועדות הקודמות עדכן על התקדמות בנושאים דרור בן עמי
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כתנאי למתן היתר ליזם. התקיימו כבר    פינוי בע"ח ממתחמי "פינוי בינוי"אנו מקדמים כרגע   •

גוף   ולהעסיק  מס' פגישות לניסוח מלל, שבו על היזם לקיים סקר של החיות הקיימות באתר 

 מקצועי לפינוי זהיר שלהן.   

. יש כרגע מכרז למתכנן סביבתי. פארק אפולוניה-אקוקיים אישור מטעם העירייה לתכנון של   •

לאפו מדיניות אכיפה  כרגע  דו"ח  אנו מגבשים  ינוסח  ים.  לנוף  צפונית  ולשדות הנמצאים  לוניה 

מדיניות של העירייה שיהיה ברור לשיטור העירוני ולפיקוח סביבה, על מנת שיידעו כיצד להתנהל  

מהירות הנסיעה   אנו מנסים לקדם מניעת כניסת רכבים למתחם והפחתת.  באזור ויהיו להם כלים

פארק אפולוניה על ידי ראש -ת לחשיבות של אקוהוכן סרטון להעלאת המודעו.  לרכבים שנמצאים

 ת במקום פעילות שטח חינוכית מתמשכת. יהעיר ונעש

יש תקציב ותכנית מאושרת לביצוע. מחכים כעת לביצוע. קיימות בעיות תחזוקה  –  חורשת הנ"מ •

עם   פעולה  שיתוף  ולקדם  יותר  להצליח  מנסים  ואנו  לשיפור  מקום  יש  המבנים.  של  ושימור 

עדכנה שנעשתה תכנית בהובלת "ותיקים בסביבה" יחד    טל עברוןהחברים הנמצאים בחורשה.  

בת יש  בשימור.  שמתמחה  אדריכלית  יהיו  עם  אלא  לגידור  תכנית  אין  עדינים.  שבילים  כנית 

עמודונים   בינוי.   מעץ  מחסומי  אין  היתר.  לכיוון  להתקדם  מתחילה  התכנית  לשביל.  בכניסה 

קבוצת "הוותיקים בסביבה" שחשוב להם להישמע ויש    פעולה מול  התהליך ייעשה תוך שיתוף 

 תועבר לחברי הועדה. שהתכנית  טל עברוןסוכם מול  חיה ארזלהם ידע רב. לבקשת 

מגבשים רכיבת אופניים מחאתית שזכתה לברכת ראש העיר. יש כבר מסלול   –  תע"ש השרון •

לעירייה ולערים שותפות אחרות. ראש מגובש וכעת עומדים להגיש תכנית עם עלויות להגשה  

 העיר מביע התנגדות נחרצת לתכנית הממשלה ויש עתירה בנושא. 

נוף ים • מקדמים גידור של תע"ש. יש הצעות מחיר ונעשים מאמצים אבל לא בטוח   –  תע"ש 

אנו מקדמים שיח מול השרה   ,שנצליח מאחר והשטח שייך לרמ"י ולא לעירייה. לגבי ניקיון האתר

בעיה בנושא לקיחת האחריות, במקרה מאחר וכרגע יש    ,סביבה ומקווים לעדכן בקרובלהגנת ה 

של פיצוץ או התפשטות הזיהום של חומרים מסוכנים, על ידי רמ"י או המשרד להגנת הסביבה.  

 .המשרד דגם את הקרקע שנפלה עקב קריסת המצוקעדכן שמשעלי  עמרי

היחידה הפכה להיות יחידת מטה תחת מנכ"ל וכבר לא כפופה    -  חיזוק היחידה הסביבתית   •

לאגף שאיפ"ה. היא אמורה להפוך להיות יותר אסטרטגית ולקדם מדיניות לביצוע ולעקוב אחר 

מנהל  הביצוע. יש גם אישור לחיזוק ותוספת כ"א. ממונה האנרגיה סופח ליחידה. הוסף תקן של  

ליועץ אקולוגי לטבע עירוני ושטחים פתוחים ויש אישור    אקלים. קיים אישור תקציבימדור מדיניות  

 ליועץ פסולת.

על מנת לשמור על  ללא תלות בפיתוח,  ממשיכים לנסות לקדם את הנושא    –שבילי אופניים   •

 . בטיחות הרוכבים

רט"ג התחילו לקחת יותר אחריות על המצוקים שסביב המסגד בין אפולוניה    –מצוקי סידני עלי   •

האמריקא האזור.  לשגרירות  לניקיון  שמוקצים  ומשאבים  שילוט  יותר  ויש  התקדמות  חלה  ית. 

פונו פחים כדי שאנשים ייקחו את הזבל ולא ישאירו  בנוסף, קידמנו פעילות ניקיון של התושבים. 

 שהופכות את הפחים בחיפוש אחר מזון.   ,אותו לחיות בר

 

דגימות   –קריסת המצוקים   • לקיחת  ידי  על  אופי המצוק  מומחים שבדקו את  ועדת  התקיימה 

והמליצה על אזורים מועדים להתמוטטות. התוצאות התקבלו באוקטובר ומס' ימים לאחר מכן, 

התמוטט. כרגע מתקיים שיח על חיזוק וייצוב המצוק ולגבי הפעילות הימית, מול "החברה המצוק  

 להגנת המצוק" שהינה חברה לאומית. 
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על הפעילויות של מדור חינוך    והציג סקירה  2022סיפר שאושרו תכניות עבודה לשנת  עמרי משעלי  

 לקיימות.  )תכניות העבודה והמצגת יישלחו יחד עם סיכום זה(

פביאן הרצליה.    אייל  בצפון  הפתוחים  השטחים  על  של    הותמ"לדיבר  תכנית  שהופקדה  הדליף 

יהיו תשתיות. לדעתי זה לא  '  יח  12,000 דיור. עיריית הרצליה מתנגדת נחרצות לבניה עד שלא 

מספיק. לדעתי הועדה צריכה לפנות לראש העיר ולבוא עם עמדה ברורה בנושא ולהציג התנגדות  

ש  והדגשתלבניה   הערך  בחשיבות  גהשטחים  יש  א  םפתוחים.  סימנה  המתאר  האזור תכנית  ת 

 כשטחים פתוחים.  

 סוכם שצריך לקדם מול ראש העיר את העלאת החלטות הועדה למועצה.

משעלי את    עמרי  האקליםהציג  המרכזית   מרכז  התחנה  שטח  על  מוקם  להיות  שצפוי  העתידי 

הישנה, בבן גוריון )מצגת תועבר יחד עם הסיכום(. מדובר במרכז תרבותי, חינוכי, קהילתי שיהיה 

  שלומית ליפשיץדונם.   5ימושים רב. כרגע נמצא בתכנון ראשוני ומתכתב עם שצ"פ של בו עירוב ש

 אייל פביאןבית קינן צוין על ידה ועל ידי    שאלה אם מתוכנן שגם היחידה הסביבתית תעבור לשם?

כדוגמא למקום שיש תחושה שהוא "קצת נטוש", מרכז שהיה אמור להיות תוסס ופעיל יותר בנושאי  

הימצאות של אנשי היחידה שלומית ליפשיץ קיימות ולא מספיק מממש את הפוטנציאל שלו. לדעת  

השיב   עמרי משעליבמקום "תחייה" את המרכז ותסייע לו לממש את מלוא הפוטנציאל שטמון בו.  

 ייבחן. שהנושא 

 טל עברון   הצללה עירונית ועצים כחלק מתכנית שינויי האקלים:העלה את נושא    דרור בן עמי

התכנית תתחלק גם .  תכנית אב לתכנית ניהול משאב העצים העירוניעדכנה שהם כרגע מכינים  

לטיפול ושימור העצים הקיימים, כיצד משפרים בתי גידול לעצים, ותקדם נטיעת עצים חדשים. גם  

ביקשה    דנה אורן ינאיהליכי התכנון והבניה תהיה דרישה לשימור עצים תוך כדי מתן היתרים.  בת

נטיעת עצים   יר  בחזיתשנושא  ליצור סביבה  צל( תעלה בועדת  וקה)כדרך  משנה לתכנון   וסביבת 

שאלו מה לוח הזמנים    חיה ארז ואייל פביאןמהעצים בעיר הם בחצרות פרטיות.     60%ובניה. כרגע  

השיבה שאין עדיין לוחות זמנים לתכנית. הכוונה היא לחלק את העיר לרבעים    טל עברוןלתכנית?  

רת פיילוט באזור יציולעשות סקר במקביל לנטיעת העצים. יחד עם אגף גנים ונוף נבחן היתכנות של  

ויש רחובות בהם רוצים    בשל בעיות תשתית  ,שבו קיים מחסור גדול בעצים ובהצללה  מרכז העיר

הציעה לעשות שימוש    חיה ארז.  (, בשד' ירושלים ובבן גוריוןלעודד הליכתיות )לדוגמא בסוקולוב

התכנית הממוחשבת בעייתית טל עברון  לדעת  בתכנית הממוחשבת שקיימת בעיריית תל אביב.  

יותר מעמיקה שתיקח  ולא לוקחת בחשבון תשתיות בתכנון היומיומי. הכוונה היא לעשות תכנית 

בחשבון גם תשתיות על מנת לעשות שתילות איכותיות יותר ובמקרים בהם לא ניתן, תאפשר ליצור  

שהיא עדיין בשלב ביקשה שקיפות ולקבל יותר מידע על התכנית  למרות    חיה ארזצל מלאכותי.  

ראשוני. חשוב לועדה לתרום לנושא הזה. אולי לחשוב על מנגנון של איש קשר בין הועדה לעירייה  

דרור בן עמי סיכם שטל תשלח יחד עם סיכום הועדה, גם את המסמך הראשוני ונבקש בנושא זה.  

 עדכון בועדה הבאה. אולי נכון לקדם גם דרך הצעה שתוגש למועצה מטעם הועדה. 

הציע להוסיף לשם הועדה את נושא בע"ח דרור בן עמי  –  "חעינוי שם הועדה כך שתכלול גם בש 

הוא הציג את המומחיות ותפיסת עולמו  .  "ועדת איכות סביבה, קיימות ובע"ח"כך שהועדה תיקרא  

האישית כזואולוג. יש שלל נושאים שקשורים לבע"ח כגון האכלת חתולים, הפחתת צריכת מזון מהחי,  

בע"ח מאתרי פינוי בינוי, נאמני בע"ח ועוד. לפעמים יהיו התנגשויות אך לא צריך לפחד מכך.   הצלת

סבר שאין צורך להרחיב את שם הועדה על מנת לטפל בנושאים אלו וששם הועדה הוא    מיכה בראל

סטטורי  בחוק  עניין  ארז.  המוגדר  יועלה    חיה  שהנושא  סוכם  הנושא.  על  ולגבש  לחשוב  ביקשה 

  דרור בן עמיבנוסף, הוצע שהוטרינר העירוני יצטרף לועדה הבאה ובינתיים  להצבעה בועדה הבאה.  

 יישלח מייל עם  הסבר על הנושא. 
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הם מקדמים את נושא "נאמני בע"ח   "קהילה למען הטבע".הציגה את קבוצת פעילי    מאיה ראם

נה. התחילו מרצונם להציל את בע"ח בפרויקט פינוי בינוי בר כוכבא. כעת מקדמים  וקיימים מעל ש

קיימא  בר  תכנון  ומחלקת  הסביבה  איכות  הווטרינריה,  ההתנדבות,  מחלקת  עם  פעולה  שיתופי 

"אות היזם  כרגע מקדמים את  קיפודים.    50בהנדסה. עד לרגע זה פונו חתולים וציפורים רבים ומעל  

קריטרי   הירוק" וכל מה  ע"פ  קינון,  תיבות  לציפורים,  ומגוון צמחיה שמתאים  עצים  כגון תכנון  ונים 

ירכז     שדרור בן עמיהציע    אייל פביאןשאנחנו רוצים שיהיה בתכנון בניין חדש מבחינה אקולוגית.   

את המידע במסמך תמציתי של הנחיות לועדה המקומית לתכנון ובניה. סוכם שהתכנון הוא שזה  

המשנ לועדת  נוספת:  יגיע  להתרשמות  הארגון  אתר  כתובת  מצ"ב  להצבעה.   ה 

https://www.4nature.org.il/ 
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